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A Maryar Birk6z6 Sztivets6g vezet6s6nek

V6lem6ny

Elv6gezdik a Magyar Birk6z6 Sziivets6g 2020.6i koztraszli egyszeriisitett 6ves besz6molojanak k6nywizsgalatbt"
amely egyszenisitett 6ves besz6rnol6 a 2020 . december 3 I -i fordul6napra kerlzitutt m6rlegb6l - melyben az eszkiSzick

es fomisok egyezi v6gosszege 830.663 E F! a tirgylvi ad6zott eredm6ny kozhasznri tev6kenys6gb6l 83.645 E Ft
(nyeres6g), a tingyli ad6z-ott eredm6ny vrillalkozasi tev6kenys6gb(51 76 E Ft (nyeres6g), -, 65 az uryarrcz.en

id6ponttal v6gz6d6 iizleti 6we vonatkoz6 eredm6nykimutatasb6l, valamint a saimviteli politika jelentris elemeinek
dsszefoglal6sat is tartalmaz6loegdszitb mell6kletb6l6s k<iztraszlisigi jelent6sb6l 6ll.

V6lem6nyiink szerint a mell6kelt egyszenisitett 6ves besz6mol6 megbizhat6 6s val6s kepet ad a Magyar Birk6z6
Sztivets6g 2020. december 3l-6n fenfl6ll6 vagyoni 6s p6nztigyi helyzeterfil, valamint az ezen id6ponttal v6gz5d6

iizleti 6we vonatkoz6 j6vedelmi helyzeter6l a Magyarorszigonhatblyos, a saimvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. torv6nnyel

<isszhangban (a tov5bbiakban:,,sz5mviteli torveny').

Av6lem6ny alapja

Konywizsg6latunkat a Magyar Nemzeti Konywizsg6lati Standardokkal osszhangban 6s a konywizsg6latra
vonatkoz6 - Magyarorszigor hatblyos - tcirv6nyek 6s egy6b jogszab6lyok alapj6n hajtottuk v6gre. Ezen

standardok 6rtelm6ben fenn5ll6 felel6ss6gtink b6vebb leirbsbtjelent6siink ,, A konywizsgbl6 az egyszenisitett

6ve s b e sz6mo 16 konywiz s giiat66rt val6 feleki ss6 ge" szakasza tartalmazza.

Fiiggetlenek vagyunk a Szovets6gttil a vonatkoz6, Magyarorszigon hatalyos jogszab6lyokban 6s a Magyar

Konywizsg6l6i Kamara ,, A kcinywizsgdl6i hivatas magatartisi (etikai) szabillyair6l6s a fegyelmi eljar6sr6l

sz6l6 szab6lyzatd'-ban, valamint az ezekben nem rendezett k6rd6sek tekintet6ben a Konywizsg5l6k Nemzetkozi
Etikai Standardok Testiilete 5ltal kiadott ,,Nemzetkozi etikai k6dex kamarai tag konywizsg6l6knak (a

nemzetkozi fiiggetlens6gi standardokkal egybefoglalva)" cimri k6zikonyv6ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak
szerint, 6s megfeleliink az ugyanezen norm6kban szerepl6 tov6bbi etikai el6ir6soknak is.

Meggy6z6ddsiink, hogy az illtalunk megszerzett konywizsg6latibizonyitdk elegendci 6s megfelel6 alapot nyrijt
v6lem6nyiinkhoz.

Egy6b informrlci6k: A ktizhasznfsr{gi mell6klet

A Sz6vets6g konyveit a kett6s konywitel rendszer6ben vezeti 6s kozhasznri egyszenisitett 6ves besz6mol6t

k5szit a sz5mvitelr6l s2616 2000. 6vi C. t6rv6ny, tov(rf:.b| a 20ll . CLXXV. sz6m[ torv6ny (az egyesiil6si jogr61,

akozhasznijog6ll6sr6l valamint a civil szewezelek mtikod6s6r6l 6s tamogatas5r6l) 28-30. $ betartas6val. A
beszSmol6 tartalmdra, formiljira vonatkoz6an a sz6mviteli torv6ny szerinti egyes egy6b szervezetek 6ves

besz6mol6 k6szit6s6nek 6s konywezet6si kcitelezettseg6nek saj6toss6gair6l s2616 47912016 (XII. 28.) Korm.

rendelet, valamint a civil szervezetek gazdblkodbsa, az adomilnygyrijt6s 6s a krizhasznris5g egyes k6rd6seir6l

sz6l6 35012011. (XII. 30.) Korm. rendelet el6ir5sait alkalmazta.

A fliggetlen konywizsg6l6i jelent6stink ,,Vdlembny" szakaszfuban az egyszeriisitett 6ves besz5mol6ra adott

v6lem6nytink nem vonatkoztk akozhasznfs6gi mell6kletre, 6s a kcizhasznris6gi mell6kletre vonatkoz6an nem

bocs6tunk ki semmilyen form6jri bizonyo ss6got nyfj t6 kcivetkeztet6st.
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Az egyszeriisitett 6ves besz6mol6 6ltalunk v1gzell konywizsg6lat6val kapcsolatban a mi felel6ss6gtink a

kozhasznris6gi mell6klet Stolvas6sa 6s ennek sor5rn annak m6rlegel6se, hogy a kozhasznis6gi mell6kletben

foglalt egy6b inform6ci6k l6nyegesen ellentmondanak-e az egyszerisitett 6ves besz6mol6nak vagy a

konywizsg6lat sor6n szerzetl ismereteinknek, vagy egy6bk6nt rigy ttinik-e, hogy azok l6nyeges hib6s 6llitast

tartalmaznak. Ha az elvlgzett munk6nk alaplin arra a kovetkeztet6sre jutunk, hogy az egy6b inform6ci6k

l6nyeges hib6s 6llit6st tartalmaznak, koteless6giink err6l 6s a hib6s 5llitas jelleg6r6l jelent6st tenni.

A k<izhasznfs6gi mell6kletben l6v6 l6nyeges ellentmond6s vagy l6nyeges hib6s 6l1it6s nem jutott a

tudom6sunkra, igy ezektekintet6ben nincs jelentenival6nk.

A vezet6s 6s az ir6nyit6ssal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az egyszeriisitett 6ves besz6mol66rt

A vezet6s felel6s az egyszerisitett 6ves besz6mol6nak a sz6mviteli torv6nnyel osszhangban t<irt6n6 6s a val6s

bemutatas kovetelm6ny6nek megfelel6 elk6szit6s66rt, valamint az olyan bels6 kontroll6rt, amelyet a vezet|s

sziiks6gesnek tarl atthoz, hogy lehetriv6 v5ljon az akir csal6sb6l, ak6r hib6b61 ered6 l6nyeges hib5s 5llitast6l

mentes egyszenisitett 6ves besz5mol6 elk6szit6se.

Az egyszeriisitett 6ves besz6mol6 elk6szit6se sor6n a vezet6s felel6s az5rt, hogy felm6rje a Sz6vets6gnek a

v6llalkoz6s folytatas6ra val6 k6pessdg6t 6s az adott helyzetnek megfelel6en kozzltegye a viilalkozbs

folytat6s6val kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezetls felel a v6llalkozSs folytatSs5nak elv6n alapul6 6ves

besz6mol6 ossze6llitas56rt. A vezet6snek a v5llalkozis folytatilsdnak elv6b6l kell kiindulnia, ha ennek az elvnek

az 6rv6nyestil6s6t elt6r6 rendelkez6s nem akad6lyozza, illetve a villlalkozhsi tev6kenys6g folytat6srinak

ellentmond6 tdnyez6, koriilm6ny nem 6ll fenn.

Az ir6nlt6ssal megbizott szem6lyek felel6sek a Sz6vets6g p6nztigyr besz6mol5si folyamatrinak feliigyelet66rt.

A ktinywizsgfl6 egyszeriisitett 6ves beszfmol6 ktinywizsgilati6rt val6 felel6ss6ge

A konywizsg6rlat sor6n c6lunk kell6 bizonyossSgot szerezni arr6l, hogy az egyszenisitett 6ves besz6mol6 eglsze

nem tartalmaz akhr csal6sb6l, ak6r hib6b61 ered6 l6nyeges hib6s 6lJfte$, valamint az, hogy ennek alapj6n a

v6lem6nyiinket tartalmaz6 fliggetlen konywizsg6l6i jelentdst bocs6ssunk ki. A kell6 bizonyossSg magas fokri

bizonyoss6g, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti KonywizsgSlati Standardokkal 6sszhangban

elvlgzeu kdnywizsg6lat mindig feltarja az egyibkdntl|tezd l5rryeges hib5s illlitAst. A hib6s 6llit6sok eredhetnek

csal5sb6l vagy hib6b6l, 6s l6nyegesnek min6siilnek, ha 6sszer[i lehet az a vilrakozhs, hogy ezek 6nmagukban

vagy egyiittesen befoly6solhatj6k a felhaszn6l6k adott egyszenisitett 6ves besz5mol6 alapj6n meghozott

gazdas6gi dont6seit.

A Magyar Nemzeti Konywizsg6lati Standardok szerinti konywizsg6lat eg5sze sor6n szakmai megit6l6st

alkalmazunk 6s szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Tov5bb6:

- Azonositjuk 6s felm6rjiik az egyszerisitett 6ves besz5mol6 ak6r csa16sb61, ak6r hib6b6l eredS l6nyeges

hib6s 6llit6sainak a kockhzatait, kialakitjuk 6s v6grehajtjuk az ezen kock6zatok kezel6s6re alkalmas

konywizsg6lati eljar6sokat, valamint elegend6 6s megfelel6 k<inywizsg6lati bizonyitlkot szerziink a

v6lem6nyiink megalapoz6silhoz. A csal6sb6l ered6 l6nyeges hib6s 6llit6s fel nem t6r6s6nak akockinata

nagyobb, mint a hib6b6l ered66, mivel a csalSs mag6ban foglalhat osszejStsz6st, hamisit6st, sz5nd6kos

kihagy6sokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll feliilir6sSt.
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- Megisme{iik a konywizsgSlat szempontj6b6l relevSns belsci kontrollt annak 6rdek6ben, hogy olyan

konywizsg6lati eljSr6sokat tervezztflkmeg, amelyekaz adott kortilm6nyek kcizott megfelel6ek, de nem

az5rt,hogy a Szcivets6g bels6 kontrollj6nak hat6konysbgira vonatkoz6an v6lem6nyt nyilv6nitsunk.

- Ert6keljtik a vezet6s 6ltal alkalmazott szfumviteli politika megfelel6s6g6t 6s a vezet6s 6ltal k6szitett

sz5mviteli becsl6sek 6s kapcsol6d 6 kozzltltelek 6sszenis6g6t.

- Kcivetkeztet6st vonunk le arr61, hogy hely6nval6-e a vezet6s r6szdr6l avilllalkozds folytatasanak elv6n

alapul6 egyszenisitett 6ves besz6mol6 ossze5llitrisa, valamint a megszerzett konywizsg6lati bizonyit6k

alapjiln arr61, hogy fenn5ll-e l6nyeges bizonytalans5g olyan esem6nyekkel vagy felt6telekkel

kapcsolatban, amelyek jelent6s k6ts6get vethetnek fel a Szovets6g v6llalkoz6s folytatrisina val6
k6pess6g6t illet6en. Amennyiben azt a kcivetkeztet6st vonjuk le, hogy l6nyeges bizonytalans6g 5ll fenn,

fliggetlen konywizsg6l6i jelent6siinkben fel kell hivnunk a figyelmet az egyszerhsitett 6ves

besz6mol6ban l6v6 kapcsol6d6kozz5tdtelekre, vagy ha akozzdt5telek e tekintetben nem megfelel6ek,

min6siteniink kell v6lem6nyiinket. K6vetkeztet6seink a fliggetlen k<inywizsg5l6i jelent6siink d5tumSig

megszerzett kcinywizsgSlati bizonyitlkon alapulnak. Jov6beli esem6nyek vagy felt6telek azonban

okozhatjak azl,hogy a Szcivets6g nem tudja a v6llalkoz6st folytatni.

- Ert6keljiik az egyszeriisitett 6ves besz6mol6 6tfog6 bemutatilsilt, fel6pit6s6t 6s tartalm6t, bele6rtve a

kieg6szit6 mell6kletben tett kozzbtfteleket, valamint 6rt6keljiik azt is, hogy az egyszerisitett 6ves

besz5mol6ban teljesiil-e az alapul szolg6l6 tigyletek 6s esem6nyek val6s bemutatiisa.

- Az irinyitAssal megbizott szem6lyek tudom6sara hozzuk - egy6b k6rd6sek mellett - a konywizsg6lat
tervezett hat6kor6t 6s iitemez6s6t, a konywizsgSlat jelent<5s meg6llapitisait, bele6rlve a T6rsas5g 6ltal

alkalmazott bels6 kontrollnak a konywizsg6latunk sor6n 6ltalunk azonositott jelentds hi6nyoss6gait is,

ha voltak ilyenek.

Budapest, 2021. 6prilis 15.
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